
dakeefka.kentrikismakedonias@yahoo.com 

 
 

Ως ΔΑΚΕ ΕΦΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας, πρωτοστατήσαμε και ως εκ 
τούτου χαιρετίζουμε την απόφαση της Καταστατικής μας υνέλευσης, για την 
μετονομασία του υλλόγου μας σε "Σύλλογο Εργαζομένων ΕΦΚΑ 

Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας". Μία ιστορική απόφαση, που 
για να επιτευχθεί χρειάστηκε την συναίνεση και την κοινή βούληση του 
συνόλου των συνδικαλιστικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο 
Διοικητικό υμβούλιο. 

Όμως, αυτό το συναινετικό κλίμα που υπήρξε ανάμεσα στις 
παρατάξεις, δυστυχώς υπονομεύτηκε με ευθύνη της παράταξης της .Ε.Κ., η 
οποία άλλη μία φορά επέμεινε στη συγκρότηση «μονοπαραταξιακού» 
Προεδρείου και για την Προσωρινή Διοίκηση που ορίστηκε μετά από 
απόφαση του Δικαστηρίου, καθώς στις αρχές Ιουνίου είχαμε την λήξη της 

θητείας του απερχόμενου Διοικητικού υμβουλίου, χωρίς να έχουν γίνει 
(όπως ορίζει το Καταστατικό μας) οι εκλογές ανάδειξης των νέων μελών του. 

Η ΔΑΚΕ ΕΦΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας κατέθεσε αυτονόητα και 
λογικά την πρόταση της για ΔΙΑΠΑΡΑΣΑΞΙΑΚΟ Προεδρείο με τη συμμετοχή 
όλων των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό υμβούλιο, 
προτείνοντας ως πρόεδρο τον επικεφαλής της παράταξης .Ε.Κ., ως 
Γραμματέα την πρόεδρο της ΔΑΚΕ Αθανασίου Ελπινίκη, ως Α' Αντιπρόεδρο 
τον επικεφαλής της Δημοσιοϋπαλληλικής Ενότητας, ως Β' Αντιπρόεδρο τον 
επικεφαλής την Αδέσμευτης Αγωνιστικής υνεργασίας και ως Σαμία το 
ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού υμβουλίου.  

Η πρότασή μας αυτή είχε ως σκοπό το νέο Προεδρείο να προχωρήσει 
με μεγαλύτερη συναίνεση και αποδοχή, τις διαδικασίες για τις εκλογές, ιδίως 
δε όταν έχουμε να κάνουμε με μία Προσωρινή Διοίκηση κάτι το οποίο 
σημαίνει ότι κανένα μέλος αυτής δεν βρίσκεται εκεί μετά από την ψήφο των 
συναδέλφων, καθώς το Δικαστήριο θα μπορούσε να επιλέξει διαφορετικά 
μέλη του υλλόγου να απαρτίζουν την Προσωρινή Διοίκηση, και έτσι εκ της 
φύσεως οφείλεται να υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση. Πόσο μάλλον, όταν 
αποδεδειγμένα η πλειοψηφούσα παράταξη της .Ε.Κ., έχει απολέσει την 
απόλυτη πλειοψηφία στο Διοικητικό υμβούλιο και χρειάζεται την ψήφο 
«βοηθείας» του εκπροσώπου της Αδέσμευτης Αγωνιστικής υνεργασίας. 
 
Δυστυχώς η πρότασή μας έπεσε στο κενό, για καθαρά 
μικροπαραταξιακούς και μικροκομματικούς σκοπούς.   

Θεσσαλονίκη,  27 Ιουνίου 2022 



 
Δεν περιμέναμε από την παράταξη της .Ε.Κ. να συμμερίζεται αυτή 

μας την άποψη αλλά τουλάχιστον οι υπόλοιπες συνδικαλιστές παρατάξεις 
καθώς και το ανεξάρτητο μέλος θα έπρεπε να σταθούν στο ύψος των 
περιστάσεων και να μην αποποιηθούν το μερίδιο ευθύνης που τους 
αναλογεί, στη συγκρότηση ενός αναλογικού-αντιπροσωπευτικού και 
δημοκρατικά συγκροτημένου Προεδρείου. 

Τπό αυτές τις συνθήκες, είναι κατανοητό, ότι το «μονοπαραταξιακό» 
Προεδρείο της Προσωρινής Διοίκησης του υλλόγου, δεν απολαμβάνει της 
εμπιστοσύνης μας και πλέον το μόνο που περιμένουμε να κάνει, είναι να 
διεξάγει ΑΜΕΣΑ εκλογές, ώστε οι συνάδελφοί μας να επιλέξουν με την ψήφο 
τους τη νέα σύνθεση του Διοικητικού υμβουλίου. 
 
 
 
  Η Πρόεδρος          Ο Γεν.Γραμματέας 
 
     Αθανασίου Ελπινίκη    Χαμουρούδης Χρήστος 


